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DICAS PARA VENCER
OS TEMPOS DE CRISE



EXPEDIENTE

 Sabemos que a situação do Brasil não é das melhores. Já estamos em recessão econômica e a previsão do 
mercado é que o nosso PIB retraia 3,33% este ano, a renda per-capta do brasileiro diminuiu e o desemprego segue 
crescendo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o país não voltará a crescer antes de 2018.
 Porém, amedrontar-se diante deste cenário não é uma opção. Ainda que o cenário seja de preocupação, a 
crise também traz oportunidades e, para aproveitá-las, é preciso agir diferente e criar novas estratégias para superar 
o desafio de vender em tempos de crise e continuar obtendo sucesso com seu negócio.

 Olhe para o passado e planeje o futuro
 Antes de montar uma estratégia para superar a crise, avalie seus resultados até aqui. Verifique o seu                
desempenho passado, quais não foram atingidas e o que fazer para obter um resultado melhor. Converse com a sua 
equipe e descubra a percepção deles sobre os resultados, desta conversa você pode tirar informações valiosas.
 Seja racional e use estas informações para aprimorar seu negócio. Uma das grandes vantagens da crise é 
que ela nos obriga a reavaliar nossos métodos e atitudes. Desta forma, conseguimos aperfeiçoá-los e melhorar 
nossas vendas.

 Fidelize os seus clientes
 Há uma máxima no empreendedorismo que diz que é mais barato vender para um cliente atual do que 
conquistar um novo. E é verdade, por isto, invista na fidelização dos seus clientes. O mais importante passo é deixá-
lo satisfeito, portanto, nunca abra mão da qualidade do seu produto e do treinamento da sua equipe.
 Oferecer brindes, vantagens ou descontos, garantir um atendimento excelente, tratar o cliente como único 
e criar um programa de fidelidade são algumas opções interessantes que podem ter valor para você.

 Diversifique sua atuação
 Se os negócios sofreram um forte impacto com a crise, talvez seja o momento de diversificar sua atuação no 
mercado. É claro que você deve manter a coerência com a sua marca e vender produtos que se encaixem em seu 
mix. Entenda o seu mercado, olhe para as empresas concorrentes e veja o que elas estão fazendo, e procure ouvir o 
seu cliente.
 Negócios de sucesso estão sempre atentos às demandas de mercado e prontos para atendê-las.

 A dica de ouro
 Nunca deixe o pessimismo atingir você e sua equipe. Mantenha em sua empresa uma cultura de motivação 
e otimismo pois, do contrário, os resultados não aparecerão. Para isso, você pode promover gincanas ou ginástica 
laboral para sair da rotina e deixar o dia mais divertido,  ou então um café da manhã antes do expediente começar. 
São essas atitudes simples que podem incentivar seus vendedores e fazer com que o foco não fique na crise, e sim 
na vontade de vencê-la!

Fonte: http://mpollo.com.br/blog/
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Tiragem: Eletrônica
Opine! Participe também do nosso informativo enviando críticas,
correções ou sugestões para o email: newsletter@rumoengenharia.com.br

O desafio de vender em tempos de crise — e como vencê-lo!
DESTAQUE
CAPA
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TREINAMENTOS

- NR 5 (CIPA):
Sorocaba - 7 a 11 de Março;
Salto - 7 a 11 de Março;

- NR 10 Reciclagem (Segurança em Instalações e
Serviços em Eletricidade):
Poços de Caldas - 6 de Abril;

- NR 10 SEP Reciclagem (Segurança em                        
Instalações e Serviços em Eletricidade):
Poços de Caldas - 6 de Abril;

- NR 11 (Operador de Transpaleteira):
Sorocaba - 17 de Março;

 Confira alguns dos treinamentos realizados pela Rumo, na área de Segurança do 
Trabalho,  entre os meses de Março e Abril:

- NR 11 Reciclagem (Operador de Empilhadeira):
Sorocaba - 28 de Março;

- NR 23 (Proteção Contra Incêndios):
Sorocaba - 4 de Abril;

- NR 33 Reciclagem Supervisores (Trabalhos em 
Espaço Con�nado):
Sorocaba - 8 de Abril;



NOTÍCIAS Inspetor do Crea-SP: nosso importante aliado na defesa da             
sociedade
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Campanha 'Abril Verde' alerta para acidentes de trabalho
 
 O Ministério do Trabalho informou no mês de Abril que vai participar da campanha "Abril Verde", que busca 
alertar sobre os acidentes de trabalho. O objetivo é estimular a adoção de procedimentos de saúde e segurança no 
trabalho e alertar para a importância de práticas que reduzam os números de acidentes.
 Em 2014, último dado disponível, foram contabilizados 704,1 mil acidentes de trabalho no país, sendo 2.783 
mil mortes e 251,5 mil afastamentos por mais de 15 dias. Esse número foi 3% inferior aos 725,6 mil acidentes em 
2013.
 Segundo o governo, os acidentes e doenças resultam em afastamentos e diminuição da capacidade    
produtiva, cujas consequências, muitas vezes, extrapolam o ambiente de trabalho.
 Os números do Ministério do Trabalho mostram que há predominância de homens jovens nas ocorrências 
no país. Do total de 704,1 mil acidentes e doenças do trabalho comunicados ao MTPS em 2014, 68% dos                     
acidentados são homens (478,9 mil), a maior parte na faixa etária de 25 a 29 anos (80,5 mil).
 Segundo Marco Pérez, diretor do Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do        
Ministério do Trabalho e Previdência Social, a tendência é de queda do

 Por ser o Crea-SP um órgão público e o Inspetor uma função pública prevista em lei, sua função equipara-se 
à de um Agente Público, tanto em direitos quanto em deveres, e está sujeita às determinações e sanções legais 
aplicáveis ao funcionamento público, dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.

número de acidentes de trabalho nos próximos anos.

 Abril Verde
 O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho é 
lembrado em 28 de abril, porque no ano de 1969 houve uma explosão na 
mina da cidade de Farmington, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, 
matando 78 trabalhadores, informou o Ministério do Trabalho.
 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também instituiu, 
em 2003, a data como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. 
"Verde foi a cor escolhida por estar associada aos cursos relacionados à 
saúde. O símbolo é o laço verde", explicou o governo.

 Para garantir a segurança da sociedade e a defesa do nosso 
exercício profissional, o Crea-SP conta com parceiros de fundamental 
importância: nossos inspetores.
 São profissionais com notório saber técnico e ético, que 
trabalham voluntariamente, de forma honorífica, para melhorar a 
eficiência das nossas ações de fiscalização junto à comunidade.
 O inspetor representa o Conselho no município para o qual 
foi nomeado, com o objetivo de fortalecer e ampliar a abrangência das nossas ações de                 
fiscalização. Com seu trabalho, o inspetor colabora para que o Crea-SP e os profissionais    
cumpram bem o papel para o qual foram designados: as realizações de interesse social e 
humano para salvaguardar a sociedade.
 Ele possui atribuições legais, éticas, sociais e corporativas.

 O Inspetor como função pública

Leia mais em:
www.rumoengenharia.com.br/artigos-e-noticias



ACONTECE
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Uso de Termografia auxilia na detecção de problemas elétricos

 A termogra�a é uma técnica que estende a visão humana através do espectro infravermelho, sendo a 
análise das informações térmicas feitas a partir de dispositivo de obtenção de imagens sem contato e                           
posteriormente é elaborado um relatório.
 Através de uma inspeção segura, rápida, precisa e con�ável, a termogra�a proporciona diagnósticos a      
componentes e instalações elétricas que detectam, na área industrial, anomalias e que visam reduzir as perdas de 
produção, evitar paradas não programadas e melhorar a qualidade da energia, além de possibilitar redução de 
consumo.
 Ela está fundamentada na manutenção "Preventiva e Preditiva" em diversos segmentos, tais como:                   
indústrias metalúrgicas, químicas, têxteis, siderúrgicas, plásticos, cimento, petroquímicas, papel e celulose, entre 
outros.
 Dadas suas características de fácil visualização e velocidade, a termogra�a, também oferecida pela Rumo 
Engenharia, permite a inspeção de grande quantidade de equipamentos em curto espaço de tempo.

 O que pode ser avaliado durante a termogra�a?
 • Linhas de transmissão
 • Subestações
 • Painéis elétricos de média e baixa tensão
 • Entre outros

 Quando é detectado um aquecimento, esse pode ser devido a:
 • Mau contato
 • Oxidação
 • Desgaste
 • Sobrecarga de circuito



facebook.com/GrupoRumoEngenharia

www.rumoengenharia.com.br

15 3331-2300

Rua Assis Machado, 652 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

vendas@rumoengenharia.com.br
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Encontros Regionais dos Engenheiros de Segurança do Trabalho

das 18 às 19:30 horas, na AEAS (Associação dos Engenheiros de Sorocaba).

Próximas datas:  20/05 -  24/06 - 29/07 - 26/08 - 30/09 - 28/10

Participe você também dos encontros! Durante o ano serão abordados vários temas da área, como perícias, NR 12, 

responsabilidade técnica, SPDA, entre outros.

Treinamentos de Segurança do Trabalho

no CIESP Indaiatuba.

NR10 - Formação; NR10 - Reciclagem; NR 35 - Trabalho em Altura; Primeiros Socorros; NR23 - Brigada de Incêndio; LOTO 

e NR12 - Interpretação.

Datas:  em breve

Acompanhe nossa página no Facebook e fique sabendo mais detalhes dos eventos!
       facebook.com/GrupoRumoEngenharia

Confira nossa agenda para os próximos 
meses!
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Oferecemos Mão de Obra para complementar a equipe de manutentores
e montadores de sua empresa, para as seguintes finalidades:
 
• Manutenções Elétricas e Mecânicas
Serviços de manutenção industrial e predial na área elétrica, garantindo a integridade dos equipamentos, buscando a   
excelência e contribuindo com o desenvolvimento de sua empresa, além de manutenção mecânica em equipamentos, que 
proporciona maior controle e monitoramento dos mesmos e do maquinário.

• Projetos Elétricos
Soluções completas para a indústria, que partem do entendimento do problema do cliente, passando pelo                               
desenvolvimento de estratégias de fluxo de linha de produção, planejamento de processos, engenharia elétrica,               
montagem de equipamento e treinamento de pessoal, tudo isso orientado para cada caso, porque nenhum projeto é igual 
ao outro.

CONHEÇA UM POUCO DOS NOSSOS SERVIÇOS:
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

• Montagens Elétricas e Mecânicas
Capacidade técnica e industrial para montagem elétrica dos                        
equipamentos de sua linha de produção. Após a montagem os                   
equipamentos são sistematicamente inspecionados e testados para 
garantir a sua qualidade. Já para a área mecânica, executamos serviços 
que podem atender os seguimentos de tubulações em geral, estruturas 
metálicas, reforma e recuperação de estruturas e equipamentos na planta 
fabril e linhas de produção.


